
 

 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Overijssel 
 

Motie: Meten is weten 
Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2019 

 

 

Datum   

1 juli 2020     Agendapunt nr. 13 

 

 

Motie: Meten is weten 

 

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 1 juli 2020 

 

 

De Staten, gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat 

 Op 8 juni jl. in het rapport Remkes “Niet alles kan overal” het Rijk en de provincies in hun gedelegeerde 

verantwoordelijkheid aangespoord worden om Regie te nemen inzake Stikstofbeleid, 

 Een van de aanbevelingen in het rapport Remkes luidt ‘Meten is beter weten:  
Ontwikkel een geavanceerd meetnet, gebaseerd op ‘interconnected datastreams’,  

 De commissie Hordijk op 15 juni jl. heeft gesteld dat er meer meetpunten moeten worden opgesteld, 
 Het One Planet Researchcentrum – een samenwerkingsverband van Wageningen University & Research, 

Radboud en imec - zich als doel heeft gesteld om een sensoroplossing en digitaal platform voor 
fijnmazig meten van stikstofemissies te ontwikkelen, 

 Ook Overijssel de ambities van het Schone Lucht Akkoord heeft onderschreven en experimenteerruimte 
binnen het kader van dit akkoord mogelijk is, 

 
 
van oordeel dat  

 Het bevorderen van de doorontwikkeling van meettechnologie van cruciaal belang is, zodat ook voor 
Overijssel de emissies kunnen worden gemeten en de twijfels over emissie data worden gereduceerd, 

 Het aansluiten bij pilots zoals bijvoorbeeld het One Planet programma een mogelijk effectieve manier is 
dit te realiseren, die bovendien aansluit bij de gebiedsgerichte aanpak die nu vorm wordt gegeven in 
Overijssel, 

 

 

verzoeken GS  

 De mogelijkheid om aan te sluiten bij bestaande pilots te onderzoeken, 

 PS over de voortgang te informeren, 

 

 

en gaan over tot de orde van de dag. 

 

 

Anneriek Schönbaum  Dirk van Dijk Renate van der Velde Peter Hermans Karin van der Toorn  

VVD Overijssel   SGP  CU   PvdA  CDA 

 

 

Fred Kerkhof   Frederik Tattersall   Chilion Snoek 

Partij voor de Toekomst  Forum voor Democratie  GO 

 


